
For preview purpose only

u kan modtage analogt og digitalt TV
D
med denne 36 dB-forstærkede antenne

Denne kompakte 36 dB-forstærkede antenne er batteridreven til let opsætning. Ideel 

til telt eller i campingvogne. Aftagelig 5,1 cm dipol til VHF/FM-modtagelse.

Nyd godt af flere programmeringsmuligheder
• 36 dB justerbar forstærkning

Få en bedre billedkvalitet
• Forstærkning af lave lyde bibeholder signalkvaliteten

Nem at placere
• Batteridrift sikrer nem placering og mobilitet
• Strømforsyning 12 V jævn (ekstraudstyr)

Flot, moderne design
• Rene designlinjer forskønner nutidens nye TV
• Kompakt design gør, at antennen kan placeres hvor som helst
Philips
TV-antenne

UHF/VHF/
FM
Indendørs 36 dB forstærket
SBCTT250
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Tekniske specifikationer
• Sikkerhedsstandarder: Jf. EN 60065
• EMC-standarder: Jf. EN 89/336/EEC

Tuner/Modtagelse/Transmission
• Antenneudgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
• Antennetype: Teleskop, Spiral
• Forstærkning (antenne + forstærker): 36 dB
• Tunerbånd: UHF, VHF

Strømforsyning
• Batteritype: AAA, LR03
• Lysnet: 12 V DC eller 2 x 1,5 V batterier
• Afbryder
• Strømforbrug: 5 mA W

Tilbehør
• Brugervejledning
•
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6 dB forstærkning
orstærkning på 36 dB forstærker svage signaler og 
dvider modtagelsesrækkevidden, så du kan modtage 
lere signaler over længere afstande.

orstærkning af lave lyde
ammen med den justerbare forstærkning sikrer 
orstærkning af lave lyde dig en fremragende 
ækkevidde og forbedrer kvaliteten af dit signal.

atteridrevet
mart batteridrift ved hjælp af to AA-batterier sikrer 
ptimal mobilitet og placering.

trømforsyning 12 V jævn (ekstraudstyr)
trømforsyning 12 V jævnstrøm (ekstraudstyr) gør dig i 
tand til at slutte en antenne til bilens cigarettænder.

esignlinjer forskønner TV
nkle, elegante designlinjer forskønner nutidens nye TV.

ompakt design
et kompakte design gør, at du kan placere antennen 

tort set, hvor du vil.
For preview purpose only

SBCTT250/00

Tekniske specifikationer Interessante produkter

TV-antenne
UHF/VHF/FM Indendørs 36 dB forstærket


